
Электролиз 

 

 

 

 

 

 

Хамрах хүрээ 10-р 

Хичээлийн зорилго Электролизын механизмыг судлах. 

Хэрэглэгдэхүүн Ягаан байцааны шүүс, давс, харандаа, сав, цэнэглэгч 

Хичээлийн явц 

Хугацаа 
(Минут) 

Багш Сурагч 

10 Электролизын механизм, ягаан байцааны 
индикаторыг тайлбарлах. 

Сонсох. 

5 Таамаглал : Электролизыг ягаан байцаа бүхий 
давсны уусмалд явуулах үед катод болон анод дээр 
ямар бодис үүсэх талаар таамаглал дэвшүүлүүлэх. 

Өөрсдийн санааг 
илэрхийлэх. 

15 Туршилтыг явуулах бөгөөд сурагчдад туслах, 
дэмжлэг үзүүлэх. 

Туршилтыг хийж гүйцэтгэх. 

10 Дүгнэлт  

 

Таамаглал Катод  болон  анод дээр ямар бодис ялгарах вэ? Үүнийг хэрхэн мэдэж болох вэ? 

Ягаан байцааны өнгөний өөрчлөлтөөр юуг мэдэх вэ? 

Анод дээр: Хлор ялгарах бөгөөд анод орчим улаан өнгө үүсэх бөгөөд энэ нь хүчиллэг 

болсоныг илэрхийлнэ.  

Катод дээр:  Устөрөгч ялгарах бөгөөд катод орчим ногоон өнгө үүсэх бөгөөд энэ нь суурилаг 

болсоныг илэрхийлнэ. 

Туршилтын явц Туршилтын өмнө ягаан байцааны шүүсийг бэлтгэх. 

1. Электролизын багаж угсрах. (цэнэглэгчний утасны хоёр үзүүрт холбох.) 

2. Саванд ягаан байцааны шүүс хийж дээр нь хоолны давс нэмээд сайтар хутгах. 

3. Бэлтгэсэн уусмалд харандааны үзүүрүүдийг дүрж цэнэглэгчийг тогонд залгаад ажиглах. 

Уусмалаас ялгарах хийг үнэртэж таних. 

 

 



Үр дүн 

1. Ямар өнгөтэй болсон бэ? 

Анод ................. улаан 

Катод ................. ногоон 

2. Үүссэн хий ямар үнэртэй байсан бэ? Ямар хий ялгарсан бэ? 

⇒ Үнэрээр хлор гэж таних. 

Дүгнэлт 

1. Уусмалд  ямар ион байна вэ? 

⇒Na+,  Cl-,  H+,  OH-  ионууд байна.  

2. Ямар бодис үүссэн бэ? Урвалын тэгшитгэл бичээрэй. 

⇒Анод: 2Cl－ →Cl2 + 2e－ 

Катод: 2Н+ +2e－  →  H2 

3.Яагаад катод дээр натри ялгараагүй вэ? 

⇒Натри металлын идэвхийн эгнээнд устөрөгчаас урд байрладаг учир. 

 

Металлын идэвхийн эгнээ 

K   Ca   Na  Mg  Al  Zn   Fe  Ni   Sn   Pb   H   Cu  Hg  Ag  Au 

Багшид зөвпөмж 

(1) Ягаан байцааны индикатор 

 

 

(2) Электролизын механизм 

Катод: 2Н+ +2e－  →  H2
 

     NaOH үүснэ учраас суурилаг болно. 

Анод: 2Cl－ →Cl2 + 2e－ 

                Cl2 үүсээд уусна.  Cl2+H2O→HCl+HClO 

               HClO тогтворгүй учраас дараах урвал ороод 

  хүчиллэг болно.  

HClO→HCl+(O) 

Хүчиллэг                             Саармаг                                                     Суурилаг 

e－ 

e－ 



(3)Цэнэглэгч байхгүй бол зай(9v) хэрэглэж болно. 

    Жич: Том зайг жижиг зайгаар(1.5v) орлуулан хооронд нь холбоод туршилт хийж болно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туршилт төлөвлөгөө бичсэн: 

Багануур дүүргийн Боловсролын хэлтсийн Жайкагийн сайн дурын гишүүн Яги Шинтаро 

Багануур дүүргийн Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн Химийн багш П.Дагиймаа 



Анги                    Нэр                                                  . 

Электролиз  

Хичээлийн зорилго Электролизын механизмыг судлах. 

Хэрэглэгдэхүүн ягаан байцааны шүүс, давс, харандаа, электролиз явуулах сав, цэнэглэгч 

Таамаглал  Хоолны давсны усан уусмалд электролиз явуулахад ямар процесс явагдах вэ? 

өөрсдийн таамаглалыг бичнэ үү.  

             Катод   ...............................................               

            Анод  ..................................................   дээр ямар бодис ялгарах вэ?  

Ягаан байцаа хүчиллэг орчинд...........................өнгө, суурилаг орчинд .................. өнгө үзүүлдэг.  

Туршилтын явц Туршилтын өмнө ягаан байцааны шүүсийг бэлтгэсэн. 

1. Электролизын багаж угсрах. (цэнэглэгчний утасны хоёр үзүүрт холбох) 

2. Саванд ягаан байцааны шүүс хийж дээр нь хоолны давс нэмээд сайтар хутгах. 

3. Бэлтгэсэн уусмалд харандааны үзүүрүүдийг дүрж цэнэглэгчийг тогонд залгаар ажиглах. 

Уусмалаас ялгарах хийг үнэртэж таних 

Үр дүн 

1. Электродуудын орчимд ямар өнгөний өөрчлөлт гарсан бэ? 

 Катод .................     Анод ................. 

2. Үүссэн хий ямар үнэртэй байсан бэ? Ямар хий ялгарсан бэ? 

Дүгнэлт 

1. Уусмалд ямар ион байна вэ? ............................................................................................ 

2. Ямар бодис үүссэн вэ? Урвалын тэгшитгэл бичээрэй. 

 

Катод: ..................................................................................................................................... 

 

Анод: ..................................................................................................................................... 

3. Яагаад катод дээр натри ялгараагүй вэ? 

 

....................................................................................................................................................... 

Нэмэлт мэдээлэл 

 

 

 

 

        Металлын идэвхийн эгнээ 

K   Ca   Na  Mg  Al  Zn   Fe  Ni   Sn   Pb   H   Cu  Hg  Ag  Au 

 

Индикатор  Хүчлийн уусмал Суурийн уусмал 

 Метилоранж  Улаан  Шар  

фенолфталеин Өнгөгүй   Ягаан  

Лакмус  Улаан  Хөх  

Ягаан байцаа Улаан  Ногоон, шар 


